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A keresztény liturgiában húsvét ünnepét 
egy hosszú felkészülési időszak előzi 
meg. Ez a nagyböjt. Jézus nyilvános fel-
lépése előtt 40 napra elvonult a pusztába, 
hogy felkészüljön küldetésére. A Biblia 
tanúsága szerint ezalatt a 40 nap alatt 
nem evett és nem ivott semmit. A ke-
resztények közül sokan tartanak 40 na-
pos böjtöt ma is, amelynek sokféle célja 
lehet.  
A böjt lehetőséget ad arra, hogy rászoru-
ló embertársainkat segítsük. Önmegta-
gadásainknak, lemondásainknak az ad 
értelmet, hogy amit megvonok magam-
tól, azt másoknak a javára fordíthatom. 
Ha igyekszem kevesebbet étkezni, talán 
átérzem mit jelenthet az éhség, és amit 
megtakarítok, önmagamtól megvonok, 
másoknak adott adománnyá válhat.  
- A böjt segíthet önmagam megismeré-

sében. Ha a számomra fontos, de nem 
nélkülözhetetlen dolgokról megpróbá-
lok lemondani, önismeretemben gaz-
dagodhatok. Mennyire vagyok rabja 
az édességnek, alkoholnak, cigarettá-
nak, finom falatoknak, a televíziónak, 
számítógépnek és talán mindenki ma-
ga tudná a sort folytatni. Érdekes lehet 
kipróbálni azt, hogy kiegyensúlyozott, 
boldog tudok-e lenni a felsoroltak nél-
kül, vagy ingerültséget, feszültséget 
vált-e ki belőlem, ha ezeket megvo-
nom magamtól.  

- A böjt segíthet életem átalakításában. 
Ha lemondok bizonyos szokásaimról, 
jó vagy rossz kedvteléseimről, felsza-
badul időm és energiám más, lényeges 
dolgokra. Jobban lehet időm  akár az 

Istennel való kapcsolatom ápolására, 
akár a családi beszélgetésekre, közös 
játékokra.  

- A böjt alkalmat adhat arra, hogy több 
szeretetet adjak másoknak. Alkalom 
lehet arra, hogy elnézőbb legyek a 
mindennapos bosszúságok idején. Ne 
kívánjak rosszat a közlekedésben ve-
lem szemben durván, erőszakosan vi-
selkedőknek. Udvariasabb legyek a 
bevásárláskor, a hivatali ügyintézése-
im során, a munkahelyemen. Tudjak 
lemondani a magam igazáról.  

- A böjt alkalmat adhat arra, hogy mun-
kámmal, odafigyelésemmel segítsek 
másokon, a családomban, a települé-
semen, a hazámban. A másokért vég-
zett önzetlen munka örömet adhat ne-
kem, és örömet ad másoknak is.  

- A böjt alkalmat adhat arra, hogy ke-
ressem életem megszokott dolgai kö-
zött azokat, amelyek másokat zavar-
hatnak. Sokszor mondják, mennyire 
rossz amikor az édesapa telefonja ál-
landóan szól, este, reggel, hétvégén, és 
ő mindig tárgyal. Önfegyelem és a 
másik felé forduló szeretet jele lehet 
egy kikapcsolt telefon, vagy lecsukott, 
nem használt laptop.  

Mindezekkel nekem is meg kell küzde-
nem, naponta küzdök azért, hogy meg-
szokásaimat, rossz és jó, de nem nélkü-
lözhetetlen dolgaimat elhagyjam. Kívá-
nom, hogy együtt akarjunk ebben a böjt-
ben jobbá lenni, Istennek és embertársa-
inknak tetsző módon alakulni.  
 

Gábor atya 

BÖJT : A LEHETŐSÉG 
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„Ha nem tértek meg, és nem lesztek 
olyanok, mint a gyermekek, nem me-
hettek be a Mennyek Országába!”  
Ha tehát nem hagyjátok el a bűnt - a sú-
lyos bűnt, sőt a bocsánatos bűnt is - és 
nem veszitek fel a harcot a tökéletlenség 
ellen, akkor nem mehettek be a Meny-
nyek Országába. 

Mi az oka annak, hogy általában oly ke-
véssé érezzük bűnösnek magunkat, oly 
kicsi a bűntudatunk? Mert túl kicsi 
bennünk az eleven gyermeki érzés az 
élő Atya iránt! Ez a válasz nagyon egy-
szerűen hangzik, de nagyon komoly 
megfontolást igényel. Valamiféle homá-
lyos Isten-eszmével, vagy kötelező tör-
vénnyel szemben érzett bűntudat nem 
markol mélyen a lélekbe. Csak annak 
van mély bűntudata, akinek mély gyer-
mek-tudata van a személyes Atyával 
szemben. Ha tehát finomabb, gyerme-
kibb, gyengédebb, bensőségesebb vi-
szonyom lenne a Mennyei Atyával, ak-
kor az elkövetett bűneimet sokkal mé-
lyebben élném át annál, mint hogy va-
lamiféle éretlenséget és hibásságot érez-
zek. És ez a feltétele annak, hogy igazán 
közeledni tudjak az Atyához. Hiszen Ő 
mindig tárt karokkal hív és vár. Nekem 
kell Hozzá lépnem. És ezt a lépést aka-
dályozzák meg a bűnök – különösen a 
fel nem ismert bűnök. Ezért kell töre-
kednünk a bűnhöz való helyes hozzáál-
lásunk kialakítására.   

A születendő bűntudat feltételezi azt a 
komoly törekvést, hogy magamat és a 
rám bízottakat az igaz gyermekség tuda-

tára neveljem.  Hiszen Isten az én 
Mennyei Atyám, aki mint gyermekét 
végtelenül szeret engem.  

Ezt a lelkületet nekem kell magamban 
kiformálnom. Törekednem kell arra, 
hogy gyakran legyek kettesben az 
Atyával, és ebben a csöndben füleljek 
az Ő halk, gyengéd, szerető szavára. 
Ugye ez az imádság. Ebben az együtt-
létben tapasztalhatom meg irántam való 
hatalmas szeretetét. Így kialakulhat ben-
nem egy nagy-nagy hála iránta. Ebben a 
csöndben felidézem, hogy milyen cso-
dálatos ajándékokkal halmoz el nap 
mint nap. Rádöbbenek, hogy milyen 
csodálatos ajándékokat kaptam tőle ép-
pen ma is. És bántani fog az, hogy én 
ezt a nagy szeretetet nem megfelelőkép-
pen viszonoztam. És felsorakoznak lelki 
szemeim előtt elkövetett bűneim. Ekkor 
születik meg bennem az igazi bűnbánat. 
Szégyellem azt, hogy megint ellenkez-
tem, és a magam feje után mentem. Pe-
dig tudom, hogy Ő tudja, mire van 
szükségem. Útjelzőkkel is segít. És én 
ezeket megint figyelmen kívül hagytam. 
Megint lázadtam. Elé borulok, és sírok. 
„Bocsáss meg Atyám! Vétkeztem elle-
ned….Már nem vagyok méltó, hogy 
gyermekednek nevezz!…” És akkor az 
Atya elém siet tárt karokkal és átölel. 
Mert örül nekem, hogy az ő „elveszett 
fia megkerült”. És én még mindig sírok, 
de most már a boldogságtól. Istenem, 
Istenem! Én édes Atyám! De jó, hogy 
így szeretsz engem! 
 

Kentenich atya nyomán 

GYERMEKKÉNT ISTEN ELŐTT 
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Mit lehet tudni róla? Mit lehet írni róla? Főleg 
röviden? Hiszen ismeri nevét és életét az egész 
világ. Rengeteg könyv jelent meg róla halála 
után. Filmek készültek életéről. Mit tehetek hoz-
zá ehhez én? Csak egyet: személyes vallomá-
somat. Hogy mit jelent ő nekem. És kit érdekel 
ez? Hiszen ez nekem fontos!  
Igen ám, de az én falumban – a mi falunkban – 
épül egy templom. És ezt a templomot az Ő 
tiszteletére akarjuk szentelni. Miért? Azért, mert 
szeretjük, azért, mert tiszteljük, azért, mert fel-
nézünk rá, és mert fel akarjuk őt emelni, hogy 
mások is észrevegyék, és én is, mi is, ők is, álta-
la közelebb kerüljünk az Istenhez. Tanulni aka-
runk tőle.  
Mit tanulhatunk tőle? Hát, sok mindent. De ami 
a legfontosabb: alázatosságot. Az Isten igazi 
gyermekének alázatát. Annak a gyermeknek az 
alázatát, aki a legmélyebben tudatában van an-
nak, hogy ő Atyja házában, és csak ott van ott-
hon. Aki a legkomolyabban megérti és átéli azt, 
hogy Atyja a tenyerén hordozza őt. Aki tudja, 
hogy Atyja tudta nélkül egy hajszál sem eshet le 
a fejéről, és ezért nyugodt. Nyugodt a nehézsé-
gekben és a megpróbáltatásokban, nyugodt a 
szenvedésben. Elfogadja Atyja kezéből a jót és a 
nehezet egyaránt. Mert tudja, hogy Atyja szereti 
őt, mindenkinél jobban, és tudja, hogy az Atya 
irgalmas. Testvérünk ő, aki tudja a haza vezető 
utat, és segíteni akar bennünket is, hogy hazata-
láljunk.  
Ezért először is Máriához vezet bennünket. Má-
ria a mi anyánk, Jézus mondta a kereszten. Má-
riát kérjük, hogy vezessen bennünket, őt kérjük, 
hogy könyörögjön értünk és velünk. Tudjuk, 
hogy milyen fontos volt Szentatyánk számára a 
rózsafüzér. Naponta imádkozta, és buzdított – 
apostoli levélben is - imádkozására. Bevezette a 
4. rózsafüzért a világosság titkaival. Azután 
megsimogat, megnyugtat bennünket. „Ne félje-
tek!”- de sokszor mondta ezt nekünk életében! 
Oltárra emeli Faustyna nővért, és elrendeli az 
Isteni Irgalmasság tiszteletét. „Jézusom, bízom 
Benned!” Hát, persze! „Senki sem juthat az 

Atyához, csak általa!” De Általa biztosan az 
Atyához jut, mert az Atya irgalmas! Ne féljetek! 
Hiszen az Atya szeret benneteket!  
Ez hitünk foglalata. Az Isten gyermekei va-
gyunk. Fontos ennek tudatában lennünk. Az 
Atya mindenek fölött szeret bennünket, 
mindannyiunkat egyenként. Gondot visel ránk. 
Anyát adott nekünk, és Fiút küldött nekünk, 
hogy testvérünk legyen, és megmutassa az utat. 
És gondoskodik arról, hogy mindig éljenek a 
földön szentek, akik a jelen korban is mutatják 
az utat. II. János Pál ilyen szent. A legnagyobb 
példát pedig mindannyiunk számára életének 
utolsó szakaszában adta. Hitet tett arról, hogy a 
szenvedés ajándék. Valójában a legnagyobb 
ajándék az Atya kezéből, hiszen ez az, ami a 
legközelebb visz Jézushoz. Boldog és derűs volt 
a legnehezebb és legfájdalomtelibb órákban. 
Akkor is minket biztatott: „Legyetek derűsek, én 
is az vagyok!” 
Biztosan nem véletlen, hogy XVI. Benedek pá-
pa éppen május 1-jén, Irgalmasság vasárnapján 
emeli elődjét a szentek sorába. Ez a nap komoly 
súllyal bír. Május a Szűzanya hónapja, május 1-
je Szent József ünnepe, és az idén Irgalmasság 
vasárnapja, tehát Jézus és az Atya nagy-nagy 
ünnepe. Együtt van hát a Szent Család. Az ün-
nepre pedig mi is hivatalosak vagyunk, hiszen 
szeretett családtagok vagyunk. Az Atya hív meg 
bennünket. Fogadjuk el a meghívást, és készül-
jünk fel rá, hogy méltón vehessünk részt az ün-
nepen.  
 
Mindenkit szeretettel buzdítok, hogy végezzük 
el együtt az Irgalmasság kilencedet, ami nagy-
pénteken kezdődik, és a következő szombatig, 
az Irgalmasság ünnepének vigíliájáig tart!  
Mennyei Atyánk! Jézus fájdalmas szenvedésé-
ért irgalmazz nekünk és az egész világnak! Ké-
rünk, fogadd el a mi imáinkat és apró áldozata-
inkat is! II. János Pál pápa, könyörögj érettünk! 
 

Schumicky Ildikó  

MIT JELENT NEKÜNK II. JÁNOS PÁL PÁPA? 
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Bátran kijelenthetjük, hogy közösségi 
életünk, közös programjaink sora a tava-
lyi évben egyre színesebbé vált. Noha a 
prioritások (templom- és közösségépí-
tés) továbbra sem változtak – a hitéleti 
teendők (liturgiák, hitoktatás, lelkigya-
korlatok) mellett egyre jelentősebb sze-
rephez jutott a katolikus karitász - ezen 
belül az egyik fontos elem maradt a 
cigánypasztoráció.  

Nagyböjtben családos lelkigyakorlat 
zajlott, karácsony előtt pedig - október-
től decemberig – első ízben került meg-
rendezésre Pátyon a Szentlélek szemi-
nárium, melynek látogatottsága minden 
előzetes várakozást felülmúlt. A Szent-
lélek szeminárium vezetéséért külön kö-
szönet illeti Kemenes Gábor atyát, aki-
nek sajátos előadásmódja sokakat ma-
gával ragadott. 

A korábbi évek gyakorlatát követve, to-
vább folytatódott a valamennyi korosz-
tály számára lehetőséget kínáló hitokta-
tás. Közösségünk fiataljai aktívan részt 
vettek és vesznek ebben a szép, ugyan-
akkor állandó elköteleződést jelentő ok-
tatói munkában, melyet Gábor atya és 
segítője, Szloboda Lajos kettesben nem 
győznének. 

Tavaly márciusban közösségünk né-
hány tagja Rómában járt, ahol a Vati-
kánt is felkeresve, lehetőség nyílt a XVI. 
Benedek pápával való találkozásra. A 
pápai audiencia alkalmával – Németh 
László pápai prelátus, Spányi Antal me-
gyés püspök és Gábor atya közbenjárá-
sának hála – küldöttségünk átadhatta 

közösségünk ajándékait a Szentatya 
számára. Júliusban vettük kézhez a 
Szentatya „szívből jövő apostoli áldá-
sát” tolmácsoló levelét, melyben kitar-
tásra buzdít és imáival ígér támogatást 
épülő templomunk mielőbbi befejezé-
séhez. 

A Vatikánban tett látogatásunkat méltán 
érezhetjük sorsfordítónak a templom- és 
közösségépítés útján, hiszen a Vatikáni 
Rádió munkatársai által készült interjú 
szövegét a hazai katolikus médiumok is 
átvették – hangsúlyozva, hogy egyedül-
álló vállalkozás, ahogyan Pátyon az új 
katolikus templom épül. Példaértékűnek 
nevezték közösségünk összefogását, fel-
tétlen áldozatvállalását. Nyilvánvalóvá 
lett, hogy „ez a templom nem marad be-
fejezetlen”! Az idézet már Spányi Antal 
megyéspüspök atyától származik, aki e 
szavakat az őszi Szent Imre napi bú-
csún, a harangszentelést követő közös 
ebéden mondta Schmittné Makray Ka-
talin, a Köztársasági Elnök Úr felesége, 
Dr. Fedor Tibor, az egyházügyi állam-
titkárság főosztályvezetője, Kozma Imre 
atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
elnöke, Kállai Ubul Tamás, a Magyar 

SZEMELVÉNYEK AZ EGYHÁZKÖZSÉG ELMÚLT EGY ÉVÉBŐL 



 

 

6 � MÉGIS 

Máltai Lovagrend elnöke, Varga János 
atya, a bécsi Pázmáneum rektora és 
Székely László pátyi polgármester je-
lenlétében. A magyarországi írott és 
elektronikus médiában ez az alkalom 
áttörést jelentett, hiszen a Duna TV hír-
adójában a hír vezető helyen szerepelt 
és tudósította a tengeren túl élő honfitár-
sainkat is.  

A szentmisét megelőzően foglalta el az 
elkészült harangtoronyban méltó helyét 
az új templom 5 harangja, melyek közül 
három egy nagylelkű adományozó 
ajándéka.  

A másik „teltházas szentmise” a ha-
gyományos tavaszi búzaszentelő püspö-
ki szentmise volt, melyet 2010-ben Ta-
kács Nándor nyugalmazott megyés püs-
pök atya celebrált – a 2000. június 17-i 
alapkőletétel 10 éves évfordulója alkal-
mából. 

Mindkét püspöki szentmise előtt egy-
házközségünk néhány aktív tagjának 
közreműködésével sikerült megtisztítani 
és az ünnepi alkalmakhoz méltóvá vará-
zsolni az építési terület amúgy barátság-
talan, ünnepélyesnek nem nevezhető 
területét. Minden közreműködőnek ez-
úton is köszönjük! 

2010 májusától kezdte meg működését 
egyházközségünk immár 18 tagú képvi-
selőtestülete. A képviselők mandátuma 
5 évre szól. 

Az első nehézség, mellyel az új testület 
szembesült, hogy 2010-re az Egyház-
megyei Hivatal nem tudott támogatást 
biztosítani új templomunk továbbépíté-
séhez. Mindössze 7 millió forint köl-
csönhöz jutottunk, melyet idén április 1-
ig kellet volna visszafizetnünk… Ebből 
és meglévő forrásainkból épült mindaz, 
amely ez idáig megvalósult. Megkezdő-
dött és mostanra a tervezett mértékig be 
is fejeződött az épülő templom udvar 
felőli belső ívének tégla burkolása, mely 
a nyílászárók behelyezésének szükség-
szerű előkészítő művelete volt. Idén 
azonban el kellene jutnunk a templom 
használatbavételéig! 

A miértre választ az elmúlt hetek törté-
nései adhatnak. A nemzeti ünnep előtti 
utolsó munkanapon kaptunk értesítést 
arról, hogy Páty Község Önkormányza-
ta fel kívánja mondani a tulajdonát ké-
pező, de jelenleg az Egyházközség 
használatában álló plébánia épület bérle-
tét. A döntést a következő munkanapon, 
vagyis március 16-án kívánták meghoz-
ni. Szerencsére a sietséget nem a rossz 
szándék, hanem a tájékozatlanság vezé-
relte. Így a rendelkezésünkre álló 4 (!) 
nap alatt sikerült megfordítanunk a fo-
lyamatot. Szinte valamennyi önkor-
mányzati képviselőt megkerestük és tes-
tületünk a döntéshozatalkor is nagy lét-
számban képviseltette magát. Lobbynk 
eredményességének és az önkormány-
zati képviselők jó szándékának köszön-
hetően megszületett az a határozat, mely 
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 engedélyezi számunkra – az új templom 

használatbavételéig – a plébánia épület 
használatát. A falunak azonban szüksé-
ge van az ingatlanra és a régi templom 
ingatlanára is, ráadásul mindkét ingatlan 
a község tulajdona. A használat lehető-
ségének biztosítását – az új templom 
használatbavételéig – hálás szívvel kö-
szönjük! 

A másik kérdés a „miből?”. Mielőbb 
értékesíteni szeretnénk a községtől a 
templomépítés céljaira ajándékba kapott 
6000 m2 térmértékű, összközműves in-
gatlant, mely a Zsámbéki-kanyarban 
található és mely a belterülettel határos 
és 3% beépíthetőségű. Az Egyházme-
gyei Hivatalhoz és az Egyházügyi Ál-
lamtitkársághoz is pályázatot nyújtot-
tunk be támogatásért. Az idei év forrás 
igénye a használatbavétel eléréséhez – 
figyelemmel a 7 millió forintos egy-
házmegyei kölcsönre - bruttó 
117.443.777 Ft. Mindkét pályázat ese-
tében bizakodók vagyunk. Természete-
sen várjuk a hívek nagylelkű adománya-
it is belföldről és külföldről egyaránt. 

Pénz szűkében lévén, örömmel vettük 
Székely László polgármester úr és Sza-
bó István képviselő úr megkeresését, 
miszerint a Község – köztemetés céljára 
– üresen álló temetőfelületet vásárolna 
egyházközségünktől. A köztemető léte-
sítés a község számára kötelezettség, 
ugyanakkor a lehetőség számunkra for-
rást biztosítana az építkezéshez. A tár-
gyalások tehát megkezdődtek és három 
találkozóra került sor, decemberben, ja-
nuárban és ez év márciusában. A meg-
beszéléseken azonban világossá vált, 
hogy – tekintettel az ingatlan forgalmi 

értékére – a község jelenleg nem kíván 
vétel irányában elköteleződni. Gábor 
atya és az egyházközségi testület állás-
pontja szerint csak üres, az elkövetkező 
száz évben használatra várhatóan nem 
kerülő temetőterület adható el. Sírokat is 
tartalmazó temető rész nem értékesíthe-
tő. Az értékesítést az Egyházmegyei 
Hivatalnak is ellenjegyeznie kell, így az 
ingatlan rész csak valós értéken vagy 
efelett értékesíthető. 

Templomépítés után közösségépítés. A 
gyermekek és a fiatalok részére Czajlik 
Zoli időről időre élményekben, kalan-
dokban gazdag, izgalmas kiránduláso-
kat, barlangtúrákat szervezett. A szülők 
többségének itt csak az előkészületeknél 
és az „utómunkálatoknál” (mosás, taka-
rítás) jutott szerep. Más szülők a logisz-
tikai feladatok (szállítás) megoldásában 
is segédkeztek. 

Nyár elején az Őrségbe kirándultunk, 
ahol az ifjúság (kicsik és nagyok) és 
szüleik egyaránt jól szórakoztak. A népi 
hagyományok felelevenítése, a tájházak 
és szabadtéri múzeumok megtekintése, 
az őrségi településszerkezet sajátossága-
inak megismerése, valamint az egészsé-
ges kerékpártúra végén a Lenti élmény- 
és gyógyfürdő vizében való felfrissülés 
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majd egy év távlatából is szép emléke-
ket idéz. A szervezésért a Polgár csalá-
dot illeti köszönet. 

A december hónap 2010-ben is nagyon 
várt, izgalmas programokat, előadásokat 
és önfeledt vidámságot hozott. Először a 
Mikulást vártuk, majd Szenteste a hitta-
nosok betlehemes előadása nyújtott szép 
és felemelő pillanatokat mindazoknak, 
akik zsúfolásig megtöltötték a már ré-
gen „kinőtt” régi templom épületét. 

A tavalyi szilveszter – köszönet érte 
Czajlik Zolinak – ismét az Aggteleki 
Nemzeti Parkban, Szögligeten, a felújí-
tott Szalamandra-házban került meg-
rendezésre. A már hagyományos autós 
georally (a szervezésért és a fődíjért kö-
szönet Reményi Lacinak és Juditnak) 
mellett barlangtúra, szánkózás, hógo-
lyózás és „szarvasvadászat” szerepelt a 
programban. A „diéta” biztosítását Ha-
vas Vince és Polgár Andris vállalta ma-
gára – felejthetetlen élménnyel ajándé-
kozva meg közösségünket. Üröm az 
örömben, hogy vészjósló hírek érkeztek 
a Szalamandra-ház értékesítésével, 
üzemeltetésbe adásával kapcsolatban. 
Ebben az esetben a szállás ára idén már 
nem garantálható… 

Az idei év első családos programja a 
egyházközségi farsang volt, melyet ez-
úttal is az ifjak és – az éveik számát te-
kintve – idősebbek tánca nyitott meg. 
Az eltérés „csupán” annyi volt, hogy a 
két csoport egyszerre táncolt. Összpró-
bára viszont a próbák alatt nem, csak a 
főpróbán volt lehetőség. Ennek ellenére 
a tánc, a kicsik jelmezes bemutatója és a 
családok vicces-humoros előadásai is 
remekül sikerültek. Idén minden koráb-
binál többen jöttek el, így teret kaphat-
tak a sorversenyek is. Enni- és innivaló 
idén is bőven jutott mindenkinek. A de-
korációért, a programok szervezéséért 
és bonyolításáért Czajlik Gabit, Horváth 
Ágit, Reményi Juditot,  valamint a tán-
cok betanításáért tánctanárainkat – lá-
nyainkat illeti köszönet. 

Fentiekből is látszik, hogy nemcsak 
anyagiakkal, hanem alkalmasint némi 
fantáziával, szeretettel és - egyéni teher-
viselő képességtől függően – fizikai 
munkával is lehet segíteni az áhított kö-
zös cél mielőbbi megvalósulását. 

 

Páty, Nagyböjt hava 

 

Kővágó István egyházközségi jegyző 
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A templom bronzkapuja Ozsvári Csaba 
halálával félbemaradt. Híre sok embert 
megmozgatott.  Cél a befejezés, de nem 
minden áron. Keressük azt a személyt, 
aki méltó lesz arra, hogy Csaba tervei 
alapján befejezze, vagy újragondolva 
megalkossa.  Nemeskürty István írta a 
Csaba műveiről készült kiadványban a 
következőket: „egy liturgikus ötvösmun-
ka hármas, mondhatni lelki kapcsolat 
terméke: a megrendelő, a kivitelező ötvös 
és az Egyház tanítása, melyet mind az 
ötvös, mind a megrendelő vallott.“ 

Csabával ez megvalósult az alkotás so-
rán.  

Ez a kapu Csaba életének talán legna-
gyobb munkája volt. Felesége, Imri is 
fontosnak tartotta és kérte, hogy az elké-
szült kazettákról másolatot készíttethes-
sen Pogány Gábor szobrásszal, mert lehe-
tőséget kapott a Szent István Bazilika 
posztulánsától, Kovács Gergelytől, hogy 
Csaba néhány alkotását az újonnan alaku-
ló múzeumban létrehozandó állandó kiál-
lításon elhelyezzék.  

2011. március 4-én pénteken este egy kis 
ünnepségre hívtuk meg azokat, akik a 
kapu sorsát szívükön viselik.  

Ozsvári Imri kérésére az eredeti és az ön-
tött másolatokat összeállítottuk, és a 
templomban a pénteki szentmise után 
mindenki megtekinthette a kazettákat. Az 
ünnepségen Imri néhány szóval elmond-
ta, miért is készült a másolat, majd Po-
gány Gábor szobrász szólt néhány szót a 
másolat készítéséről és Csabával való 

kapcsolatáról. Ezután Kovács Gergely 
posztuláns szólt néhány szót: 

„Személyesen nem ismertem Ozsvári 
Csaba ötvösművészt, de figyeltem nyilat-
kozatait, és csodáltam műalkotásait, ame-
lyek két évezred keresztény szakrális 
művészetéből merítve, egyedi és egyéni 
módon szolgálták és szolgálják ma is a 
Szent Liturgiát. Szentatyánk, XVI. Bene-
dek pápa isteni ajándékként megnyilvá-
nuló gazdag tanítása csendül vissza Csa-
ba műveiben és művészi hitvallásában. 
Nem divatokat követett, nem sikereket 
hajszolt, hanem mélyen átélt és sugárzó 
Isten-hitét öntötte formába. Ezért nagyon 
fontos az ő szellemi öröksége, melynek 
egy jelentős szelete Páty lakóit, és az ide 
látogatókat gazdagítja. 

Amikor a budapesti Szent István Bazili-
kában – ahonnan én jövök – lehetősé-
günk nyílt a templomi kincstár bővítésé-
re, felkerestem Csaba feleségét, hogy az 
Ozsvári alkotások közül mivel gazdagít-
hatnánk a bazilikai bemutatót. Úgy érez-
tem, hogy a Bazilika - többségében év-
százados - kincsei mellett Csaba alkotásai 
képeznének a megújuló kincstárban gyö-
nyörű hidat a jelennel. El kell mondjam, 
hogy a Bazilika kincstára nem egy múze-
um, a tárgyak jelentős része ma is a Szent 
Liturgiát szolgálja és gazdagítja. Ezért 
könnyen beláttam Ozsvári Imri igazát, 
hogy Ozsvári kelyhek, úrmutatók, erek-
lyetartók vagy más liturgikus kellékek 
nem ide valók, hanem abba a templomba, 
ahová készültek, és ahol a mindennapi 
istentisztelet céljait szolgálják. 

A TEMPLOM BRONZKAPUJA PÁTY HÍRNEVÉT ÖREGBÍTI 
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Csaba felesége vetette fel, hogy mi lenne, 
ha a pátyi templomkapu jelenne meg a 
kiállításban. Először idegenkedtem kicsit 
az ötlettől, de amikor megláttam, elállt a 
lélegzetem. Az építés alatt álló kincstár 
első terme ugyanis a Bazilika történetét 
mutatja be, és ebben a templomtörténeti 
keretben két tárgy is utal a Bazilika nem-
zeti szentély jellegére: a Szent Korona 
herendi porcelán másolata és a korona-
őrök gyönyörű díszegyenruhája (utóbbiak 
közül az első sorozatot a Bazilika akkori 
plébánosa segítette megvalósítani a rend-
szerváltozás hajnalán). A pátyi kapun pe-
dig a Háromkirályok kezében arany, töm-
jén és mirha helyett a magyar Szent Ko-
rona látható. Így állt össze az első terem 
koncepciója, melyben Csaba műve egy-
szerre beszél a templomkapu szakrális 
jelentőségéről és a nemzeti érzés értéké-
ről és fontosságáról. 

Ozsvári Csabát ugyan személyesen nem 
ismerhettem, de a temetése meggyőzött 
arról, hogy ő több volt, mint kiemelkedő 
művész: hitvalló volt, és személyes meg-
győződésem szerint szent volt. Művésze-
te, családi élete, közösségi elkötelezettsé-
ge mind erről tanúskodnak számomra. A 
mai olvasmányban jámbor férfiak szent 
örökségéről hallhattunk. Csaba is e jám-
bor férfiak közé tartozik, aki művein túl a 
rá emlékező közösségekben is szent 
örökséget hagyott hátra. Szívből kívá-
nom, hogy ezt az örökséget a pátyi hívek 
őrizzék lelkesen, mi is ezt igyekszünk 
tenni a Bazilikában. Megtiszteltetés szá-
munkra, hogy Csaba egyik műve nemes 
másolatban hozzánk kerülhet, és örülünk 
annak, hogy ebben az ihletett alkotásban, 
amely olyannyira kedves volt az alkotó 

számára, a mi temérdek látogatónk is 
gyönyörködhet majd a közeli megnyitót 
követően.“ 

A beszédet követően egy - a DUNA TV 
által 2001-ben - Csabával készített do-
kumentumfilmet vetítettünk le (Kánor 
István: Ad Gloriam Dei - Ozsvári Csaba, 
ötvösművész), amelyet eddig kevesen 
ismertek.  

A filmet követően újra gyönyörködhet-
tünk Csaba eredeti és másolati kazettái-
ban. Kovács Gergely kérte, hogy akinek 
élményei voltak Csabával kapcsolatban, 
azt írja le és juttassa el hozzá, minden ap-
róság fontos lehet.  

Jelen voltak a kapu eddigi támogatói kö-
zül többen is, eljött Csaba egyik kedves 
tanítványa, Szilágy Özséb is, akit ő indí-
tott el az egyházi művészet útján.  Sokan 
voltunk, jó volt együtt ünnepelni.  

Jó hír, hogy amennyiben a kapu folytatá-
sának módját megtaláljuk, újabb támoga-
tó jelentkezett dr. Surján László európai 
parlamenti képviselő személyében, aki 
vállalta egy teljes szint elkészítésének 
anyagi vonzatát. Ozsvári Csaba és én va-
lamikor segédhitoktatói voltunk Zugli-
getben, Csabától ő is több munkát ren-
delt.  

Bízzunk abban, hogy megtalájuk a befe-
jezés módját! Technikailag bizonyára so-
kan meg tudnák csinálni, mint ahogyan 
Csaba félbemardt Admonti bencés kapu-
ját is befejezte Vénusz Ervin, de szá-
munkra fontos megtalálni azt a személyt, 
aki Nemeskürty István megfogalmazásá-
nak megfelel. Ahhoz pedig időre van 
szükség.  

Schumicky András 
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Keresztapukámnak köszönhetem, hogy 
Csabát megismerhettem, hiszen ők egy 
közösségbe tartoztak. 

Amikor meghallottam, hogy van valaki, 
aki kifejezetten egyházművészettel fog-
lalkozik, felcsillant a szemem. Otthagy-
tam a munkahelyemet, és attól kezdve 
megváltozott az életem. 

Kiskoromtól fogva szerettem mindenfé-
lét alkotni és fémekkel foglalkozni. De 
amikor Csaba mellett magasztos isteni 
dolgokat csinálhattam, boldog lettem. 
Csaba végtelenül jóságos ember volt, és 
halála mély nyomot hagyott bennem. 
Tudom, hogy nincsenek véletlenek az 
életben, és hálát adok Istennek, hogy 4 
hónapot Csaba mellett tölthettem, hi-
szen megtaláltam a hivatásomat! 

Sosem fogom elfelejteni, amikor nagy 
megdöbbenésemre Csaba egyik nap 
megkért, hogy segédkezzek a pátyi 
templomkapu részleteinek kidolgozásá-
ban. Örömmel dolgoztam ezen a mo-
numentális alkotáson. 

Azon az estén, amikor együtt láthattuk a 
pátyi templomban az eredeti kapukazet-
tákat és azok másolatait, megható volt 
látni és hallani a felvételről Csabát, aho-
gyan az egyházművészetről beszél. Va-
lamint jó érzés volt látni és tapintani az 
ő alkotását. 

Sikerült megéreznem azt, hogy milyen 
egy igazi és bensőséges mester-
tanítvány kapcsolat, ami Csaba Menny-
országba való költözésével sem szakadt 
meg. Érzem, hogy vezeti a kezemet, és 
ez sokat jelent az alkotásnál. 

Az egyházművészetben Krisztus dicső-
ségét kell hirdetnem. Ő kereszthalála 
által megváltotta életünket, és ezt sugá-
roznia kell műveimnek. Nekünk pedig 
nem szabad csalódást okoznunk Jézus-
nak! Fel kell venni saját keresztünket, és 
engednünk kell, hogy Krisztus élhessen 
bennünk, hiszen csak Ővele és Őáltala 
juthatunk a Mennyek Országába. Erre 
emlékeztet minket Jézus keresztje. 

Hálásan köszönöm mindazoknak, akik 
lehetőséget adnak számomra az alkotás-
ra, és támogatást nyújtanak. 

 

Szilágyi Özséb 

  

MESTER ÉS TANÍTVÁNY 
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Már sok éve készülünk…. Az idén oda  is érünk családos táborunkkal a Mecsekbe. 
Pécs, Európa kulturális fővárosa és környéke számos történelmi nevezetességgel, re-
mek kirándulóhellyel és felüdülést kínáló gyógy- és élményfürdővel vonzott bennün-
ket. Így az idei esztendőben mindazok, akik már jelentkeztek testi-lelki kikapcsolódást 
kínáló nyári táborunkba és mindazok, akik majd még csak ezután kapnak kedvet a kö-
zös táborozáshoz, különösen is gazdag programra számíthatnak – elsősorban Lantos 
Andris, a vidék kiváló ismerője jóvoltából. 
Mit kell / lehet tudnunk már most a táborról? 
Íme: 
 
SZÁLLÁSHELY: Zengő Ifjúsági Tábor – Pécsvárad, Dombay-tó 
(www.zengotabor.hu) 

- elhelyezés kő- és faházakban, a táborhely sátrazással bővíthető 
- a szállás díja a házakban 1900,- / fő / éj + 18 éven felülieknek 300,- / fő / éj 

idegenforgalmi adó 
- az egyházközség  a szállásköltségekre pályázatot nyújtott be az Alapítvány 

Páty Fejlesztéséérthez – a pályázat kedvező elbírálása esetén a szállásdíjak 
mérséklődhetnek 

 
ÉTKEZÉS: közösen önellátással  

- ehhez igénybevehetjük – szerény térítés ellenében – a tábor konyháját és fel-
szerelését 

- és számíthatunk remek szakácsaink közreműködésére, akik az elmúlt eszten-
dőkben már a legkülönbözőbb helyzetekben bizonyítottak – ők pedig termé-
szetesen számítanak a mi segítségünkre 

 
UTAZÁS: egyénileg autóval – ami nem zárja ki a szükséges és lehetséges együttmű-
ködést  
 

CSALÁDOS TÁBOR 2011 
MECSEK – PÉCSVÁRAD 

JÚNIUS 30 – JÚLIUS 3. 
(CSÜTÖRTÖK – HÉTFŐ) 
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 TERVEZETT PROGRAM: 

1.nap 
- érkezés a szálláshelyre 
- délután pécsi séta / városnézés (törökkori emlékek, Vasarely, Csontváry, 

Zsolnay Múzeum) 
2. nap 

- gyalogtúra – haladóknak kb. 25 km-es, kezdőknek / kisgyerekeseknek 10-12 
km-es távon 

- útvonal: Pécsvárad – Zengő – Püspökszentlászló (arborétum, volt püspöki 
nyaraló) – Kisújbánya – Óbányai-völgy – Óbánya – Pécsvárad 

3. nap 
- kirándulás a Jakab-hegyre (avarkori földvár, halomsírok, az első pálos kolos-

tor romjai, érdekes sziklaképződmények) – táv kb. 10 km 
- abaligeti, orfűi séta (abaligeti cseppkőbarlang) 

4. nap 
- délelőtt szentmise a pécsi székesegyházban 
- a világörökség részét képező ókeresztény sírkamrák megtekintése 
- délután fürdőzés a siklósi termálfürdőben 

5. nap 
- strandolás, csónakázás, íjászat, kézműveskedés a táborhelyen 
- útban hazafelé Skóciai Szent Margit szülőhelyének felkeresése a 

Schlossbergen 
 
Kérjük, aki már jelentkezett, családonként fejenként 2000 forint előleg befizetésével 
erősítse meg részvételi szándékát. 
Aki még nem, ne habozzon és vágjon bele… 
 
A „szervező stáb” nevében a jelentkezéseket, visszaigazolásokat várja és az előlegeket 
gyűjti: 
 
Reményi Judit 
judit@remenyicsalad.hu 
06 30 292 4001 
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Köszönjük a kedves hívek adományait, amelyeket a nagyböjti élelmiszergyűjtés al-
kalmával hoztak. Ezeket a nagyhéten eljuttatjuk rászoruló időseknek, illetve családok-
nak. Köszönjük továbbá a karácsony előtt elhozott játékokat, amelyekből 5 család 
gyermekeinek tudtunk ajándékot juttatni a karácsonyfa alá.  

Az iskolai korrepetálás folytatódik, és újra szervezünk nyári tábort nehéz sorsú gyer-
mekek számára.  

Továbbra is várjuk szeretettel új tagok bekapcsolódását a karitász munkájába, az isko-
laiba csakúgy, mint az időslátogatásba. Ha pedig valakinek olyan ismerőse van, aki bár 
korábban rendszeresen járt, nem tud már eljönni szentmisére, feltétlenül szóljon, hi-
szen ilyen testvéreinket nagyon szívesen felkeresnénk. 

Kérjük azt is, hogy ha valaki olyan idősről vagy családról tud, akinek segítség lenne, 
ha rendszeresen felkeresnénk, jelezze. Hiszen azért vagyunk, hogy megpróbáljunk se-
gíteni. 

 

Szeretettel: 
Schumicky Ildikó 

(Tel: 06 20 343 10 66) 
 
 

 
 
A hagyományos búzaszentelő szentmise az idei esztendőben május 1-jén reggel 8 óra-
kor lesz az új templomban. A szentmisét Gábor atya mutatja be. Ezen a napon, Irgal-
masság vasárnapján avatja boldoggá Rómában XVI. Benedek pápa II. János Pál pápát, 
akinek különösen is oltalmába ajánljuk új templomunkat. Az alkalmat azzal szeretnénk  
közösen megünnepelni, hogy a boldoggá avatási szertartást a búzaszentelő szentmisét 
követően az új templomban kivetítjük és együtt követjük. A háziasszonyokon pedig 
azzal szeretnénk könnyíteni, hogy a szertartás végén bográcsban főtt szerény egytál 
ételt szolgálunk fel. 
 
 
 

KARITÁSZ HÍREK 

BÚZASZENTELŐ SZENTMISE 



 

 

MÉGIS � 15
  

 
 

Hogy tél volt: az első tavaszias napsütésben derül csak ki igazán. A szokatlanul éles 
ragyogásban mintha tussal húzták volna ki a téli utcák rajzát, mindent szürkének, fá-
radtnak és gyűröttnek látunk. Vállunkon mázsás a télikabát; a kirakatok üvegét mintha 
sűrű por lepné; az utcák sárosak; arcunk színe valószínűtlenül sápadt és fehér. Vita-
minhiány, mondjuk, klorofillhiány. S mindezt a tavasz előhírének ragyogásában ta-
pasztaljuk meg először. 
 
A természet újjáéledése a tél legszembetűnőbb külszíne, a természet halandóságának 
legszembetűnőbb burkán át közeledik felénk. Az égbolt vadonatúj kékjét kopár ágak 
rácsai fogadják. 
 
S ugyanezt a képet mutatja a liturgikus év megfelelő időszaka, ha hasonlíthatatlanul 
mélyebb tartalmak színe alatt is. A nagyböjt komor gyászát a keresztény reménység 
emelkedő hullámai feszítik. 
 
Valamikor a tanítványokat is a feltámadás öröme a halál legszembetűnőbb jegyei közt 
érte. A sírbatétel, a keresztlevétel kopár tényei után. A halál mozdulatlansága után, mi 
őket is megbénította, halott Mesterükhöz hasonlítva őket. Nem lázadoztak, még csak 
nem is panaszkodtak. Egyszerűen tovább szerettek. Tovább szerették a halottat, kit éle-
tében talán nem mindig tudtak követni. 
 
S itt – a szeretet e „sötétjében” – veszik hírül, hogy akit szeretnek: föltámadott. Sza-
kasztott úgy, ahogy azóta is egyedül itt, a szeretet csendjében, „sötétjében” tapasztal-
hatja meg ki-ki közülünk a föltámadás fokozhatatlan intimitását, mivel ez a feltámadás 
véghetetlenül csendes, s akár a tanítványokra az első húsvét hajnalán, azóta is szinte 
észrevétlenül köszönt ránk. 
 
Csendesen, mivel isteni, és észrevétlenül, mivel mindennél hatalmasabb. 
 
 
 
 
 

PILINSZKY JÁNOS : TÉL ÉS TAVASZ KÖZT 
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Április 21.  Nagycsütörtök 18.00 ünnepi szentmise 
   az utolsó vacsora emlékére 

  virrasztás este 22.00-ig 
 

Április 22.  Nagypéntek 14.30 keresztút 
 15.00 irgalmasság rózsafüzére 
 18.00 ünnepi istentisztelet 
   énekelt passió történettel 
 

Április 23.  Nagyszombat 20.00 ünnepi szentmise 
   feltámadási körmenettel 
 

Április 24.  Húsvétvasárnap 9.00 ünnepi szentmise 
   ételszenteléssel 
 

Április 25.  Húsvéthétfő 8.30 szentmise 
 
 

 
PÁTYI RÓMAI KATOLIKUS 

EGYHÁZKÖZSÉG 
SZENT IMRE PLÉBÁNIA 

 
Plébánia címe: 2071 Páty, Rákóczi u. 46. 
 
PLÉBÁNOS: Harkai Gábor 
Telefon: (06-26) 371-468 
Mobil: +36 30 931 6530 
Cím: 2093 Budajenő, Kossuth Lajos u. 25. 
 
plébániai fogadóórák  - előzetes telefonos  
egyeztetés szerint 

A  LITURGIÁK  RENDJE 
A NAGYHÉTEN ÉS HÚSVÉTKOR 

MÉGIS 
A pátyi katolikus közösség térítésmentesen  

terjesztett időszaki kiadványa. 
Megjelenik évente négy alkalommal. 
Felelős szerkesztő: Reményi Judit 

(judit@remenyicsalad.hu) 
Szerkeszti a szerkesztőbizottság. 

www.ude.hu 
Közösségünket érintő értékes írásokat szívesen 

közlünk 
 


